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     VEDTÆGTER 
    

  § 1 

Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds – den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. 
Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 
 

     § 2 

Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske,  
økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.  
Som en del af kredsen råder Fredericia Lærerkreds over en særlig fond, hvis vedtægter findes 
som bilag til disse vedtægter. 
 

     § 3 

Som medlemmer kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 3  
og 10 har ret til at være medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har  
stemmeret efter de nærmere bestemmelser i vedtægterne. 
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller  
direkte til kredskassereren, foreningens kontor eller via Danmark Lærerforenings hjemmeside,  
www.dlf.org . Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. 
Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds  
varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.  
Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter, påløbne renter og gebyrer senest  
1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure,  
som fastsættes af hovedstyrelsen.  
Sådanne medlemmer kan kun genoptages efter at kontingentrestance mv. er betalt, eller der er  
truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som  
angivet i § 4 i vedtægter for Danmarks Lærerforening. 
Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestance, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært 
udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. 
 

     § 4 

Kontingent til kredsen og betalingsterminer fastsættes på den ordinære generalforsamling på 
grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget for det følgende år. 
I budgettet skal indgå kredsens eventuelle ydelser til styrelsesmedlemmer og vederlag til lønnet  
medhjælp. 
Kredsstyrelsen beslutter på hvilken måde kontingentopkrævningen kan ske. 
Andre betalingsformer kan dog aftales med kassereren. 
Regnskabsåret følger kalenderåret 1/1–31/12. 
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Fredericia Lærerkreds´ forpligtelser alene med  
sit forfaldne kontingent til kredsen. 

                                                                  § 5 
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes  
1 gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og på Fredericia Lærerkreds’ 
hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der optages på dagsordenen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. dog  
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, stk. 12. 
Beslutninger træffes med absolut flertal (jf. § 7, 13 og 14). 
 
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 25 medlemmer begærer det. 
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Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning. 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest  
10 dage før generalforsamlingen afholdes.  
Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne og på Fredericia Lærerkreds’ hjemmeside  
senest 5 dage før generalforsamlingen. 
En oversigt over det reviderede regnskab samt budget og forslag til kredskontingent tilstilles  
samtlige tillidsrepræsentanter. 
 

     § 6 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 
1. Valg af dirigent 
2. Forretningsorden 
3. Beretning 
4. Regnskaber 
5. Indkomne forslag 
6. Budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg, jf. § 8 
8. Eventuelt 

 

  § 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst  
10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsordenen.  
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned – sommerferie fraregnet –  
efter at begæring er fremsat. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne  
og på Fredericia Lærerkreds’ hjemmeside. 
Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær  
generalforsamling. 
 
 
 

     § 8 

Kredsen ledes af en styrelse på 6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen i lige  
årstal. Valgperioden gælder i 2 år fra 1/4-31/3.  
Desuden vælges 3 suppleanter til styrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Kandidatopstillingen sker på følgende måde: 
Senest 3 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på  
skolerne og på Fredericia Lærerkreds’ hjemmeside. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når  
det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at  
modtage valg, og når det er formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.  
Navnene på de forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen med endelig  
dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. 
Disse forslag er kun gyldige, når kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage 
valg, eller når der foreligger underskrevet erklæring herom fra den pågældende.  
 
Valg af kredsformand, næstformand, delegerede og suppleanter for disse gennemføres i overens- 
stemmelse med de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsamling udsendte retningslinjer, jf.  
Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 10.  
Der vælges 3 suppleanter for de delegerede og disse er samtidig valgt til kredsstyrelsen.  
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Kandidater, der ikke opnår valg til suppleanter for de delegerede, er suppleanter til styrelsen 
i den rækkefølge stemmetallet angiver. 
 

     § 9 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med kasserer. Formand og kasserer kan ikke være samme  
person.  
Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis 1 mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver 
fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 
Styrelsen nedsætter om fornødent udvalg og vælger repræsentanter til udvalg mv.,  
hvori kredsen er repræsenteret.  
I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. 
 

     § 10 

Et forslag om et mistillidsvotum til styrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt general- 
forsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen 
med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstra- 
ordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned - skoleferier fraregnet - med nyvalg 
af kredsstyrelse og kongresdelegerede på dagsordenen.  
Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære  
valgperiode som sin funktionsperiode.  
Vedtages et mistillidsvotum to måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode  
for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.  
 

     § 11a 

Under foreningens organisationsområde vælger de ansatte en tillidsrepræsentant og en suppleant 

for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet. På skoler med flere geografiske adskilte afdelinger 

vælges der på hver afdeling en afdelingstillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt  

medlemmerne på afdelingen. Valgene foregår efter de til enhver tid gældende regler for valg af 

medarbejderrepræsentanter. 

Valget udskrives af kredsstyrelsen, jf. gældende regler for TR.  
Valget afholdes i første kvartal i ulige år. Valgperioden er 2 år fra 1/8–31/7. 
 
Valget af tillidsrepræsentant/afdelingsrepræsentant foregår efter følgende regler: 
Er der kun opstillet en kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. 
Er der opstillet flere kandidater, holdes skriftlig afstemning. 
 
Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer - blanke 
og ugyldige stemmer undtaget - foretages ny afstemning.  
Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne - blanke og ugyldige  
stemmer undtaget – foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning  
opnåede flest stemmer. 
Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvilke kandidater 
der skal deltage i det bundne omvalg, foretages den endelige afgørelse af dette ved lod- 
trækning mellem de kandidater, der opnåede stemmelighed med flest stemmer. 
Ligeledes afgør lodtrækningen valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg. 
 
Suppleanten vælges efter samme fremgangsmåde som tillidsrepræsentanten. 
Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes, når formanden eller styrelsens flertal ønsker det,  
eller når mindst 1/5 af tillidsrepræsentanterne skriftligt tilstiller formanden en motiveret 
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anmodning herom. 
 
Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmer og ledelse på tjeneste- 
stedet, jf. gældende regler for TR. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem 
den skole, han repræsenterer, den lokale kredsstyrelse og hovedstyrelsen. 
 
Afdelingstillidsrepræsentanterne vælger af og i blandt sig en distriktstillidsrepræsentant  
på hver distriktsskole. 
 

   § 11b 

Kredsstyrelsen kan udskrive valg af kontaktperson og stedfortræder for denne blandt al- 
mindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested. Valget foregår efter de regler, der er 
fastsat i § 11a.  
Valget kan udskrives hvert år i august måned og er gældende i et år fra den 1. september at regne. 
Der indkaldes til valg med mindst 14 dages varsel.  
Inden for kredsens valgområde vælges 1 kontaktperson og 1 stedfortræder. Valgområdet er  
kredsens område. 
Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne i sit valgområde, kredsstyrelsen og 
hovedstyrelsen. 
     

   § 11c 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne 
danner kreds 112´s medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig 
klub. 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 
Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. 
Valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne sker i henhold til TR-reglerne. 
 
Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. 
Kontaktpersonen varetager forbindelsen til kredsstyrelsen. 
 
Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået 
af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. 
 
Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbens drift. 
 
    

 
§ 12a 

Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for 
medlemmerne på tjenestestedet, såfremt ¼ af disse skriftligt indgiver begæring herom til  
tillidsrepræsentanten.  
Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til  
Medlemsmøde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og  
højst 21 dage efter begæringens modtagelse - skoleferier fraregnet. Mødet afholdes 
på en skoledag umiddelbart efter afslutningen af skolens sidste lektion eller umiddelbart  
efter et pædagogisk råds møde. Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, 
såfremt mere end halvdelen af samtlige medlemmer på tjenestestedet har stemt for det på  
medlemsmødet. Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af  
tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. 
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Medlemsmødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen, der foregår efter 
samme regler som angivet i § 11a. 
 

§ 12b 

Et forslag om et mistillidsvotum til en kontaktperson, der er valgt i henhold til § 11b,  
kan behandles på et møde for medlemmerne i valgområdet, såfremt 1/4 af disse skriftligt  
indgiver begæring herom til kontaktpersonen og kredsformanden.  
Kredsformanden indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til medlemsmøde  
med punktet på  dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter  
begæringens modtagelse - skoleferier fraregnet.  
Et mistillidsvotum til en kontaktperson er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige 
medlemmer i valgområdet har stemt for det på medlemsmødet.  
Vedtages et mistillidsvotum, går medlemsmødet straks over til valg af kontaktperson, hvilket  
derfor skal være optaget som eventuelt dagsordenspunkt.  
Kredsformanden eller en stedfortræder forestår valghandlingen, der foregår efter samme 
regler som angivet i § 11a. 
  

                                                                   § 13 

Fredericia Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, 
hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære general- 
forsamlinger gældende regler, på hvilke 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende 
almindelige medlemmer, inkl. stemmer ikke, stemmer for.  
Opnås der ikke 2/3´s flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, 
hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. 
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere  
bestemmelser efter kredsens formålsbestemmelse. 
Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige 
fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar m.m., Danmarks Lærerforenings særlige fond. 
 

                                                                   § 14 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen 
for en generalforsamling, indkaldt med den for den ordinære generalforsamling fastsatte 
indvarselsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer, inkl. stemmer ikke, stemmer for. 
 
                                                                     

                                                                  § 15 

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 15.03.2013 
 
 
 
Mette Wichmann 
Dirigent  


